ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (CAN)
DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Data e local: 29 de maio de 2021 (sábado), por meio de videochamada pelo Zoom, com
transmissão ao vivo na página do Facebook dos Escoteiros do Brasil.
Presentes, os seguintes:
Conselheiros Titulares: ISABELLY Castro da Silva e Santos (ISABELLY) - Presidente, Marco
Aurélio ROMEU Fernandes (ROMEU) - Vice-Presidente, ADRIANO Aparecido Bezerra Chaves
(ADRIANO), Carlos Frederico dos Santos (FRED), Carlos Magno Torres (MAGU), DAYANNA
Cristine Gomes Rosa Bezerra (DAYANNA), Eduardo Evaldt MANIQUE (MANIQUE), MARK
Anderson Caldeira (MARK), Nadir Antonio MUSSIO (MUSSIO), RENATO Eugênio de Lima
(RENATO), ROBSON Alexandre de Moraes (ROBSON), SARAH Raquel Loureiro do Amaral
(SARAH), THIAGO Simplício Raimundo da Silva (THIAGO).
Representantes da Rede Nacional de Jovens Líderes (RNJL): FELIPE da Silveira Bertoglio
(FELIPE), NATHÁLIA Castilhos Neves de Oliveira (NATHÁLIA).
Representantes de Áreas Geográficas: PEDRO HENRIQUE de Oliveira e Silva Brito (PEDRO
HENRIQUE) - Representante da Área Geográfica Centro-Oeste, RAFAEL Fagundes Cavalcanti
(RAFAEL) - Representante da Área Geográfica Nordeste, ILKA Denise Rossetto Gallego
Campos (ILKA) - Representante da Área Geográfica Sul. A presidência do CAN ainda não
recebeu confirmação da indicação de nome para representante da Área Geográfica Norte
para viabilizar sua participação na reunião.
Diretoria Executiva Nacional (DEN): Rafael Rocha de MACEDO (MACEDO) - Presidente,
CRISTINE Bohrer Ritt (CRISTINE) - Vice-presidente, ROBERLEI Volpe Beneduzi (ROBERLEI) Vice-presidente, LÍDIA Sadaco Minamizaki Ikuta (LÍDIA) - Comissária Internacional.
Escritório Nacional (EN): Thiago Martins Barbosa Bueno (THIAGO BUENO) - Gerente Geral.
Convidados: REBECA Pizzi (REBECA) - Coordenadora do Grupo de Trabalho de Diversidade
e Inclusão.
Ausência justificada: CHRISTIAN Ubiratan da Silva Barbosa (CHRISTIAN).
Ausência: Gustavo Ribas de Aguiar (GUSTAVO) - Representante da Área Geográfica Sudeste.

Relato dos assuntos deliberados por meio eletrônico pelo CAN desde a 99ª Reunião
Ordinária do CAN (pois não constam relatos na ata da 100ª Reunião Ordinária):
1) Aprovação da ata da 99ª Reunião Ordinária do CAN (ago/2020): 5 votos a favor (ADRIANO,
CHRISTIAN, MANIQUE, SARAH, THIAGO) e 9 abstenções por falta de pronunciamento (MAGU,
DAYANNA, ISABELLY, LEONARDO, ROMEU, MARK, MUSSIO, RENATO, ROBSON).
2) Aprovação do escopo da Comissão Permanente de Planejamento Estratégico (ago/2020):
11 votos a favor (ADRIANO, MAGU, CHRISTIAN, DAYANNA, MANIQUE, LEONARDO, ROMEU,
MARK, ROBSON, SARAH, THIAGO) e 3 abstenções por falta de pronunciamento (ISABELLY,
MUSSIO, RENATO).
3) Aprovação da Resolução 05/2020 do CAN para alteração da Regra 170 do POR (set/2020):
8 votos a favor (MAGU, MANIQUE, ISABELLY, LEONARDO, ROMEU, MARK, ROBSON, SARAH)
e 6 abstenções por falta de pronunciamento (ADRIANO, CHRISTIAN, DAYANNA, MUSSIO,
RENATO, THIAGO).
4) Autorização para venda de imóvel da Região Escoteira de Goiás (set/2020): 13 votos a favor
(CHRISTIAN, ADRIANO, ROMEU, DAYANNA, LEONARDO, MARK, MANIQUE, MAGU, SARAH,
THIAGO, RENATO, ROBSON, ISABELLY) e 1 abstenção por falta de pronunciamento (MUSSIO).
5) Aprovação do escopo do Grupo de Trabalho Estudos sobre Castorismo (nov/2020): 9 votos
a favor (ROMEU, LEONARDO, MÚSSIO, MANIQUE, ISABELLY, ROBSON, DAYANNA, SARAH,
CHRISTIAN) e 5 abstenções por falta de pronunciamento (ADRIANO, MAGU, MARK, RENATO,
THIAGO).
6) Aprovação da Resolução 06/2020 do CAN que institui a Política de Governança
Institucional (nov/2020): 8 votos a favor (ROMEU, LEONARDO, MÚSSIO, MANIQUE, ISABELLY,
ROBSON, DAYANNA, MAGU), 1 abstenção (CHRISTIAN) e 5 abstenções por falta de
pronunciamento (ADRIANO, MARK, RENATO, SARAH, THIAGO).
7) Aprovação da Resolução 01/2021 do CAN sobre estabelecimento de parceria institucional
com entidades mantenedoras de Grupos Escoteiros que ofertam atividades educativas para
crianças com idade de 5 a 6 anos e meio para finalidade de estudo (nov/2020): 11 votos a favor
(ROBSON, MUSSIO, DAYANNA, ADRIANO, RENATO, MAGU, LEONARDO, SARAH, MANIQUE,
MARK, CHRISTIAN) e 3 abstenções por falta de pronunciamento (ROMEU, ISABELLY,
THIAGO).
8) Aprovação da Resolução 08/2020 do CAN que altera a redação da Resolução 05/2012 do
CAN sobre Áreas Geográficas (nov/2020): 13 votos a favor (ADRIANO, MAGU, CHRISTIAN,
DAYANNA, MANIQUE, ISABELLY, LEONARDO, ROMEU, MARK, MUSSIO, ROBSON, SARAH,
THIAGO) e 1 abstenção por falta de pronunciamento (RENATO).
9) Aprovação da Resolução 07/2020 do CAN que determina os procedimentos para o registro
institucional e os valores da contribuição associativa anual para o ano-base de 2021
(nov/2020): 12 votos a favor (MAGU, CHRISTIAN, DAYANNA, MANIQUE, ISABELLY, LEONARDO,
ROMEU, MARK, MUSSIO, ROBSON, SARAH, THIAGO) e 2 abstenções por falta de
pronunciamento (ADRIANO, RENATO).
10) Aprovação da ata da 100ª Ordinária Reunião do CAN (nov/2020): 6 votos a favor (ISABELLY,
MANIQUE, MARK, MUSSIO, SARAH, CHRISTIAN), 2 votos contra (LEONARDO, MAGU), 2
abstenções (ROBSON, RENATO) e 4 abstenções por falta de pronunciamento (THIAGO,
ADRIANO, DAYANNA, ROMEU).

11) Aprovação da Resolução 09/2020 do CAN que disciplina a prática do Escotismo no Brasil
(dez/2020): Aprovada por unanimidade.
12) Referendo sobre a modalidade de participação na Conferência Escoteira Mundial e Fórum
Mundial de Jovens 2021 (jan/2021): 8 votos a favor (ISABELLY, MARK, MANIQUE, SARAH,
ADRIANO, CHRISTIAN, MUSSIO, THIAGO) e 6 abstenções por falta de pronunciamento
(DAYANNA, MAGU, ROMEU, ROBSON, FRED, RENATO).
13) Aprovação do escopo da Comissão Permanente de Envolvimento Juvenil (jan/2021):
9 votos a favor (ISABELLY, MARK, MANIQUE, SARAH, CHRISTIAN, MUSSIO, THIAGO, MAGU,
ADRIANO) e 5 abstenções por falta de pronunciamento (FRED, DAYANNA, RENATO,
ROBSON, ROMEU).
14) Resolução do CAN sobre a implantação da iniciativa “Tribo da Terra” nos Escoteiros do
Brasil, com utilização de termos em português (jan/2021): 10 votos a favor (MANIQUE,
ADRIANO, MUSSIO, RENATO, MARK, SARAH, ISABELLY, CHRISTIAN, THIAGO, MAGU) e 4
abstenções por falta de pronunciamento (FRED, DAYANNA, ROBSON, ROMEU).
15) Aprovação do Projeto Educativo com base no parecer da CPPINS (mar/2021): 7 votos a
favor (CHRISTIAN, MANIQUE, MARK, MUSSIO, RENATO, SARAH, THIAGO) e 7 abstenções por
falta de pronunciamento (ADRIANO, FRED, MAGU, DAYANNA, ISABELLY, ROMEU, ROBSON).
16) Nova deliberação acerca da Resolução do CAN 03/2021 que implementa a iniciativa “Tribo
da Terra” nos Escoteiros do Brasil, com utilização de termos em inglês (mai/2021): 7 votos a
favor (ADRIANO, MARK, ISABELLY, DAYANNA, MUSSIO, ROMEU, MAGU), 5 votos contra
(MANIQUE, THIAGO, SARAH, CHRISTIAN, RENATO) e 2 abstenções por falta de
pronunciamento (FRED, ROBSON).
17) Resolução 04/2021 do CAN sobre a regulamentação do uso do pin dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) pelos Escoteiros do Brasil (mai/2021): 12 votos a favor
(ADRIANO, DAYANNA, MAGU, MARK, MANIQUE, THIAGO, SARAH, RENATO, CHRISTIAN,
MUSSIO, ISABELLY, ROBSON) e 2 abstenções por falta de pronunciamento (FRED, ROMEU).
Às 8h40min do dia 29 de maio de 2021 (sábado), ISABELLY faz a abertura oficial dos trabalhos,
em regime de sessão fechada, com os registros desse período realizados em ata própria. Às
11h40min, ISABELLY informa que a reunião passa a ser em sessão aberta. ISABELLY esclarece
que se equivocou ao indicar o replanejamento orçamentário 2021 como assunto a ser tratado
em sessão aberta, pois se tratava de deliberação de algo que já havia sido apresentado e
discutido em reuniões anteriores do CAN, em regime de sessão fechada. Complementa que
mais esclarecimentos sobre esse replanejamento orçamentário deverão ser feitos na reunião
ordinária da Assembleia Nacional que ocorrerá amanhã. ISABELLY justifica a ausência do
conselheiro CHRISTIAN devido ao falecimento de sua mãe nesta data, pela manhã, e presta
condolências à família. Em seguida, dá continuidade aos demais assuntos da pauta,
conforme a seguir.
Relatórios das Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho do CAN: ISABELLY cita as
atuais Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho existentes no Conselho. Explica que os
integrantes do CAN se subdividem em comissões e grupos de trabalho para discussão prévia
e mais aprofundada dos assuntos a serem deliberados em plenário. Comissão Permanente
de Governança Institucional (CPGI): MARK informa que, por um determinado período, foi

coordenador da Comissão Permanente de Governança Institucional (CPGI), em virtude da
renúncia de um conselheiro no final do ano passado, o qual foi, efetivamente, o coordenador
da referida comissão ao longo dos anos de 2019 e 2020. Afirma que a comissão surgiu da
necessidade de se elaborar, implementar e acompanhar as ações e projetos relacionados à
governança institucional. Em 2020, relata que a comissão se debruçou na elaboração de
documentos e políticas de relacionamento com o público interno e externo da instituição,
com atenção, num primeiro momento, às questões relacionadas à tecnologia da informação
e segurança dos dados, tendo em vista, sobretudo, as adequações necessárias às exigências
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ressalta que a CPGI se preocupa com as questões
e fixação de políticas institucionais relacionadas à transparência, prestação de contas,
responsabilidade, compliance, relações governamentais e conflitos de interesse. Entre ações
realizadas pela comissão, cita a criação da Política de Governança Institucional, do Comitê
de Integridade, do canal de denúncias, do Código de Conduta, de editais relativos à
contratação de profissionais, da política de gestão de riscos, etc. Afirma que a partir da
próxima composição do CAN, os trabalhos da comissão deverão seguir para cumprir suas
metas estabelecidas pelo plano estratégico. Comissão Permanente de Envolvimento
Juvenil (CPEJ): ISABELLY destaca que é a comissão mais recente que temos no Conselho,
criada logo após a aprovação da Política Nacional de Envolvimento Juvenil (PNEJ) em 2020,
para acompanhar a sua implantação e desenvolvimento. FELIPE, enquanto coordenador da
comissão, apresenta a composição, o contexto de criação da CPEJ, seu objetivo e atribuições
e as reuniões realizadas desde a sua criação. Comissão Permanente de Políticas
Institucionais (CPPIns): SARAH, enquanto coordenadora da comissão, apresenta a
composição, seu objetivo e atribuições, os documentos submetidos para apreciação da
CPPIns em 2020 e 2021 e as reuniões realizadas no período relatado. Comissão Permanente
de Orçamento (CPO): MAGU, enquanto coordenador da comissão, explica que, inicialmente,
a nossa previsão orçamentária para 2021 previa 75 a 80 mil associados contribuintes mais as
receitas advindas da Loja Escoteira Nacional. Todavia, atualmente temos cerca de 38 mil
associados e uma redução drástica das nossas receitas institucionais, em consequência da
crise gerada pela pandemia. Em função disso, tivemos de reduzir nossos custos fixos,
variáveis e semivariáveis e foram feitas várias reuniões da CPO para se discutir o
replanejamento orçamentário para este ano, considerando a realidade atual de receitas
projetadas e executadas. Acredita que a partir do segundo semestre deste ano, podemos ter
uma melhora do cenário e trabalharemos para isso acontecer. Comissão Permanente de
Planejamento Estratégico (CPPE): DAYANNA, enquanto coordenadora da comissão, relata
que a comissão faz um acompanhamento contínuo da execução do plano estratégico e
apresenta um relato do seu status a cada reunião ordinária do CAN. Lembra que na última
reunião ordinária em novembro/2020, foi apresentada a reorganização das informações para
um novo sistema de monitoramento do plano de ação que compõe o plano estratégico.
DAYANNA apresenta a composição, seu objetivo, desenvolvimento do trabalho, quadro de
levantamento comparativo (abril x maio 2021) quantitativo referente ao status das ações
definidas no plano de ação do plano estratégico, conclusões e encaminhamentos. Destaca
que a comissão já tem no seu radar a elaboração do novo planejamento estratégico, uma
vez que o atual se encerra neste ano. Salienta que, por conta da pandemia, muitas ações não
previstas no plano estratégico tiveram que ser realizadas no último ano, nos obrigando a

pausar algumas das ações do plano. Comissão Permanente de Posicionamento
Institucional (CPPI) e Grupo de Trabalho de Estudos sobre Castorismo: ROBSON,
enquanto coordenador da comissão e do GT, apresenta a composição da comissão e o seu
objetivo. Relata que não houve reunião formal da comissão em 2020 nem demanda de
posicionamento por parte do CAN/DEN, mas apenas uma sugestão encaminhada por um
associado que será discutida na próxima composição do Conselho. Apresenta também a
composição do GT dos Estudos sobre Castorismo, seus objetivos, o relatório parcial
produzido em abril/2021 e a previsão de conclusão dos trabalhos do GT até outubro/2021.
Comissão Permanente de Reconhecimento e Condecorações: ROMEU, devido à ausência
do CHRISTIAN que era o coordenador da comissão, explica que a comissão tem por objetivo
assessorar o CAN nas questões relativas a reconhecimentos e condecorações de
competência do Conselho, e relata que em 2020 foram deferidas pela comissão: 6 Medalhas
Velho Lobo, 3 Comendas Tiradentes, 1 Comenda Tapir de Prata e 12 Medalhas Cruz de Valor.
Relata também que a comissão está revendo o manual de reconhecimento e condecorações
dos Escoteiros do Brasil. Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão: REBECA que era
integrante do CAN quando foi criado o GT, permanece na sua coordenação. Relata que o GT
foi criado em 2020 com o objetivo de desenvolver ações estratégicas relacionadas à
diversidade e inclusão no Movimento Escoteiro. Informa que o GT conta, atualmente, com 14
pessoas no corpo principal (Altamiro Vilhena, ISABELLY, David Beraha, MANIQUE, Eduardo
Matos, Jonathan Govier, MAGU, Melissa Wilm, NATHALIA, Rafael Cavalcante, ROBSON,
SARAH, REBECA e LÍDIA), mais 30 pessoas convidadas que compõem as subequipes de
trabalho (Diversidade Religiosa, Igualdade e Equidade de Gênero, Desigualdade
Socioeconômica, PCD e Acessibilidade, Referências de Identidade de gênero e Orientação
Sexual, Questões Étnico-Raciais). Diz que entre os principais trabalhos do GT está a
construção da Política Nacional de Diversidade e Inclusão, a qual esperam que até o final
deste ano, ainda que o cronograma tenha sido atrasado pela pandemia, deva ter sido
concluída, da qual serão derivados outros guias de trabalho. ISABELLY agradece a todos
pelos relatos feitos e frisa que é muito importante que a próxima composição do Conselho
dê continuidade aos trabalhos das comissões e grupos de trabalho. Indica para quem quiser
mais informações sobre as comissões permanentes e grupos de trabalho que consultem os
escopos publicados na seção do CAN no site institucional dos Escoteiros do Brasil.
Despedidas e agradecimentos: ISABELLY encaminha para o encerramento desta reunião,
esclarecendo que foi curta, pois houve várias reuniões do CAN desde a última ordinária,
inclusive uma há menos de 30 dias, nas quais foram esgotando os assuntos, e porque
também amanhã teremos uma reunião da Assembleia Nacional que deverá ser extensa pela
ordem do dia prevista. ISABELLY, enquanto atual presidente do CAN, inicia as despedidas e
agradecimentos, destacando seu ingresso no Conselho em 2017, no qual assumiu a
presidência em 2019, sendo que, sobretudo, desde o início da pandemia, em março de 2020,
foram ao menos quinze reuniões virtuais, entre ordinárias e extraordinárias, com momentos
de intenso trabalho e comprometimento dos integrantes do CAN, apesar das dificuldades
enfrentadas no presente. Ressalta que nesse período o Conselho buscou dar o apoio
necessário à Diretoria Executiva Nacional para execução dos seus trabalhos e a manutenção
do funcionamento da instituição. Acredita que apesar da perda considerável do efetivo que

tivemos devido à pandemia, logo nos recuperaremos, pois estamos trabalhando para isso e
deveremos aproveitar as oportunidades que virão após a pandemia, no anseio social pelo
contato com o outro e com o ar livre, algo que oferecemos no Escotismo, devendo inclusive
essas oportunidades serem consideradas, na sua visão, no nosso próximo planejamento
estratégico. Agradece a confiança dos colegas de trabalho e dos associados que votaram
quando foi eleita para o CAN e registra sua frustração em ainda não terem conseguido
aprovar o novo estatuto da UEB, discussão que advém desde 2015 postergada ainda mais
por conta do contexto pandêmico que nos impediu de realizar uma assembleia presencial
para discussão do último texto pré-aprovado no ano passado. Aos conselheiros que estão
chegando, deseja uma excelente gestão para a próxima composição. RENATO agradece a
todos os companheiros do Conselho pelas novas amizades e pelas experiências vividas. Diz
que neste momento de crise é que devemos ter fé no método escoteiro para superá-la.
Destaca o trabalho dos escotistas que, na situação desafiadora em que vivemos, têm
mantido o funcionamento do Escotismo Brasileiro, e homenageia as famílias que tiveram
entes queridos perdidos durante a pandemia. ADRIANO se despede da atual composição
depois de quatro anos no Conselho, num momento que não é fácil para todos. Acredita na
resiliência do Movimento Escoteiro que já resistiu a duas grandes guerras mundiais e tantas
outras adversidades e que, certamente, irá superar mais esse desafio histórico, continuando
a cumprir a sua missão educacional. Agradece os componentes da atual e da anterior
composição do Conselho e presta sua solidariedade e homenagem a todas às famílias e
unidades escoteiras que estão auxiliando os mais vulneráveis afetados pela pandemia. Relata
que, por sua formação profissional como enfermeiro, voltou desde o ano passado à linha de
frente na saúde contra a COVID-19 e roga a todos que continuem se cuidando e adotando as
medidas de prevenção ao coronavírus. Agradece a oportunidade de ter podido colaborar, ora
como conselheiro, com os Escoteiros do Brasil, de onde faz parte desde os 13 anos de idade.
FRED lembra que o presidente Salamuni saudava os insignes “saintes”, os insignes
“entrantes” e os insignes “ficantes” a cada renovação do CAN. Manifesta que o Conselho, o
Movimento Escoteiro e a sociedade como um todo precisam aprender a lidar melhor com o
pensamento divergente e pluralidade de opiniões e ideias. Diz que, apesar dos mais de vinte
anos de atuação no nível Nacional dos Escoteiros do Brasil e de cinquenta anos de Promessa
Escoteira, amadureceu bastante nessa composição do CAN, aprendendo com alguns
conselheiros, inclusive os mais jovens de idade como FELIPE e MANIQUE. Frisa que como fez
uma promessa de servir à União dos Escoteiros do Brasil, continuará servindo à UEB e ao
Escotismo, onde for demandado, ainda que sua atual prioridade seja seu neto Lucas
Valentim que mora na França e não conheceu pessoalmente até agora. Salienta a
importância de se manter o diálogo intergeracional na gestão institucional. Deseja que a
próxima composição do Conselho possa resgatar a alegria de ser escoteiro e as perdas que
estamos tendo em decorrência da pandemia. FRED pergunta à ISABELLY se não terão mais
deliberações na composição do Conselho que está se findando. Lembra que ficaram
pendentes assuntos da última reunião. ISABELLY esclarece que esses assuntos deverão ser
tratados pela próxima composição do Conselho, pois não há mais tempo hábil para essas
discussões pela atual composição do CAN. MUSSIO cumprimenta o irmão de aniversário
RAFAEL e agradece os cumprimentos de todos pelo seu 67º aniversário, no qual se sente feliz
de completar na companhia dos presentes. Diz que os últimos quatro anos no Conselho

foram de aprendizado e amadurecimento para a pessoa e escoteiro que é. Agradece as
oportunidades de convivência com a composição anterior e atual do CAN. Ressalta que sai
do Conselho melhor do que entrou e continuará colaborando com a Região Escoteira em
projetos específicos e na UEL em que atua. Informa que logo seu neto será um lobinho.
Deseja felicidades e sucesso aos conselheiros que permanecem e que tenham ótimos novos
companheiros de jornada. THIAGO parabeniza os aniversariantes do dia, MUSSIO e RAFAEL.
Acha que 2020 foi o ano mais desafiador de sua vida, seja pela pandemia, seja por ter
assumido como Conselheiro Titular, seja pelo nascimento de sua primeira filha, seja pela
disputa como vereador em Natal/RN no último pleito eleitoral, seja pela infecção com
COVID-19 e síndrome pós-infecção que teve. Agradece a todos pelos momentos que viveu
no Conselho e pelo aprendizado com a heterogeneidade dos seus membros, alguns que se
tornaram mais que seus amigos, se tornaram seus professores. Apesar de todos os desafios
que teve de enfrentar em 2020, afirma que tentou fazer o seu melhor possível para participar
como conselheiro e servir à União dos Escoteiros do Brasil. Diz que o que FRED está sentindo
em relação ao seu neto, seu pai também está sentindo em relação à sua filha, e que agora
irá se dedicar um pouco mais a ela agora, sem abandonar o Escotismo, pois é escoteiro desde
os nove anos de idade. Parabeniza ISABELLY pela condução dos trabalhos do Conselho e
deseja que a próxima composição do CAN consiga levar nossa instituição a voos mais altos.
ISABELLY pergunta se FELIPE continua no Conselho como representante da Rede Nacional
de Jovens Líderes (RN). FELIPE esclarece que sim, até a eleição dos novos representantes no
segundo semestre deste ano. Aproveita para agradecer as palavras do FRED e diz que
aprendeu muito mais com ele e os demais conselheiros do que porventura possa ter
ensinado. Manifesta que é um prazer poder representar a Rede no espaço do Conselho e
espera ter cumprido isso de forma efetiva, assim como a NATHALIA. Espera também que a
participação ativa que ele e NATHALIA procuraram ter no CAN possa ter contribuído para o
envolvimento juvenil na instituição, período em que tiveram a honra de ter colaborado na
elaboração e aprovação da PNEJ, na construção da CPEJ e na formulação do novo
Regulamento Geral da RNJL aprovado recentemente pelo Fórum Nacional de Jovens
Líderes, a ser referendado pelo Conselho. Espera que se dê sequência ao trabalho realizado
e agradece a colaboração dos conselheiros que estão deixando essa composição. ILKA
agradece a oportunidade de ter exercido a representação da Área Geográfica Sul no CAN.
Agradece a todos aqueles com quem trabalhou e deseja que o Conselho continue fazendo
um excelente trabalho como tem feito até aqui e se coloca à disposição de todos. RAFAEL
agradece a todos por terem lhe recebido como representante da Área Geográfica Nordeste,
função que passou a exercer ainda na composição anterior do Conselho. Agradece também
pela oportunidade de ter crescido como pessoa, por ter conhecido melhor a instituição e
agradece a todos por terem feito a instituição e o CAN um pouco melhor, com os avanços
institucionais que tivemos, apesar das dificuldades e crises enfrentadas. Diz que ainda que
gostaríamos de estar reunidos presencialmente, a pandemia trouxe a oportunidade de o
Conselho ser mais acessível a todos os associados, com a transmissão das reuniões, o que
entende como um ganho institucional importante em termos de transparência. Informa que
está candidato ao CAN como conselheiro e que será sucedido na representação da Área
Geográfica Nordeste no Conselho pelo Matheus Valois. Pretende, se for eleito, trabalhar para
a instituição como um todo, não só como representante de área. ISABELLY solicita

encarecidamente a RAFAEL que não trate das eleições para o CAN neste momento. RAFAEL
replica que só está explicando que tentou realizar o seu melhor possível, mas que como
representante de área teve que representar os interesses do Nordeste no Conselho. Pede
desculpas se, eventualmente, agrediu ou foi descortês com algum membro do CAN durante
seu período como integrante do Conselho e, novamente, agradece a todos pela
oportunidade. NATHALIA agradece a oportunidade de ter convivido com pessoas diferentes,
num debate muito rico, em prol da instituição. Como representante da Rede no Conselho,
diz que conseguiu evoluir muito e agradece especialmente a FELIPE e MANIQUE por terem
sido pessoas chaves em sua evolução. Agradece a todos os conselheiros que estão saindo
pelos ensinamentos, com menção especial à ISABELLY pela sua liderança feminina, se
sentindo muito feliz por ter sido representante na Rede no Conselho enquanto a ISABELLY
foi presidente. ROMEU diz que final de mandato sempre é um final de ciclo e momento de
reflexão de tudo aquilo que se passou e se tentou construir, a fim de se avaliar se, ao final das
contas, valeu a pena o tempo investido, sendo que o tempo é o bem mais precioso que
temos, pois não volta. Pondera que encerrar o mandato de forma virtual não é a melhor
forma de se despedir, sem os calorosos abraços e sorrisos, em circunstâncias impostas pela
pandemia que tanta dor e tristeza nos trouxe, fazendo destaque à perda que tivemos para
essa doença do Mario Muraro enquanto era presidente regional do RS no ano passado.
Lembra que como versa a Lei Escoteira, precisamos ser alegres nas dificuldades. Manifesta
solidariedade e carinho às quase 500 mil famílias brasileiras e tantas outras milhões pelo
mundo todo pelas perdas de vidas em função da pandemia. Com mais de 20 anos de atuação
no nível Nacional dos Escoteiros do Brasil, afirma que valeu a pena todo o tempo e recursos
investidos nesse período, pois, assim como nos disse BP para deixarmos o mundo melhor do
que o encontramos, trabalhou para deixar a instituição um pouco melhor do que a
encontrou. Aproveita o momento para agradecer e parabenizar todos os gestores da nossa
instituição, especialmente os gestores dos grupos escoteiros e escotistas, porque é lá que o
Escotismo, de fato, acontece. Parabeniza também os gestores das Direções Regionais e da
Diretoria Executiva Nacional, pois tiveram que se reinventar e buscar alternativas para
manter, nesses tempos difíceis, todas as conquistas que tivemos na nossa instituição em sua
história. Ressalta que sem todos esses agentes de nada adiantaria o trabalho que se realiza
no Conselho para tornar a nossa instituição cada vez mais forte. Por fim, agradece e
parabeniza a ISABELLY, com a qual compartilhou a Presidência do CAN nos últimos dois
anos, por sua demonstração de força e competência de mulher e de dirigente escoteira,
sendo firme quando tinha de ser firme e gentil quando deveria ser gentil, sempre pautada
pelos ideais escoteiros. Na pessoa da presidente ISABELLY, agradece a oportunidade que
teve, no Conselho nos últimos quatro anos e no nível Nacional da instituição nos últimos
anos, de crescer como pessoa e como gestor. Deseja à próxima composição do Conselho
muita sobriedade, serenidade e tranquilidade para condução dos trabalhos, mantendo o
papel relevante que tem para a estabilidade institucional. MANIQUE lembra que entrou no
Conselho em 2019 e o papel que os conselheiros que estão saindo tiveram na ocasião em
acolher os conselheiros que estavam ingressando à época foi muito importante. Por isso,
agradece nominalmente à ISABELLY, primeira mulher presidente do Conselho de
Administração Nacional dos Escoteiros do Brasil, um marco na história da nossa instituição.
Agradece também ao ROMEU pelo trabalho na vice-presidência alicerçada em sua vasta

experiência no nível Nacional, ao CHRISTIAN que, infelizmente, pela trágica notícia de
falecimento de sua mãe nesta manhã não está podendo compartilhar este momento de
despedidas e agradecimentos, ao ADRIANO pelo meritório trabalho que tem feito, além do
Conselho, em nos orientar como lidarmos com a pandemia, ao MUSSIO, como decano, pelo
excelente trabalho realizado, ao RENATO pela oportunidade de convivência e as
contribuições importantes ao Conselho, com referência ao seu trabalho em nível Local a fim
de possibilitar para que o Escotismo, de fato, seja para todos, ao FRED e ao THIAGO pelas
contribuições aos debates nos últimos dois anos, e se sente lisonjeado pelas menções que
lhe foram feitas pelo FRED e NATHALIA. MANIQUE destaca que esta composição que se
finda do Conselho foi muito produtiva, principalmente, no contexto da pandemia,
demonstrando a capacidade do Conselho de se reinventar e buscar alternativas para
contornar a crise. Espera que nos próximos dois anos os integrantes que ficam possam ser
tão acolhedores quanto foram os que estão saindo para com os conselheiros que
permanecem. SARAH agradece todo o aprendizado compartilhado nos últimos dois anos no
conjunto heterogêneo de pessoas que compõem o Conselho. Diz que aprendeu com seu
mestre pioneiro que uma das atitudes de amor é o servir, por isso, agradece a todos pelo
serviço prestado à União dos Escoteiros do Brasil. Assevera que esse serviço por amor que
fazemos é porque temos fé no método escoteiro para promover mudanças positivas, como
o RENATO bem ressaltou. RENATO, inclusive, que lhe é uma inspiração neste Conselho.
SARAH entende que o papel do Conselho é dar o suporte necessário aos escotistas, aos
dirigentes, àqueles que trabalham na base. Enquanto conselheira, no trabalho conjunto com
a DEN, com os demais conselheiros, com os dirigentes e os escotistas, deseja que
continuemos a resistir e a confiar no nosso trabalho para mudar positivamente as
comunidades e a sociedade. Agradece especialmente à ISABELLY pela função na
presidência do Conselho, mostrando às mulheres que isso é possível, dignificando com a sua
competência todas as mulheres e a nossa instituição. DAYANNA faz das palavras do
MANIQUE e SARAH as suas e agradece aos conselheiros que estão saindo, e que assim como
acolheram bem os que ingressaram há dois anos, espera que os integrantes que
permanecem saibam acolher os que irão ingressar amanhã. Agradece a todos pela
dedicação, envolvimento, momentos de diálogo e pelo aprendizado mútuo. Em nome da
ISABELLY, colega de Região Escoteira e Grupo Escoteiro, para a qual pode contribuir na sua
formação escoteira, parabeniza a todos que estão saindo. Destaca o trabalho de ISABELLY
como mulher que, com muita competência, soube bem conduzir os trabalhos na
presidência do Conselho. DAYANNA deseja aos conselheiros que estão saindo que tenham
novas experiências em outros espaços do Movimento Escoteiro, e que que logo possamos
nos rever, presencialmente. MAGU diz que tem 54 anos de Escotismo, é Velho Lobo e teve a
oportunidade de fazer parte de um CAN. Agradece e deseja bons ventos a todos. ROBSON
faz a leitura de um trecho de uma das últimas publicações de Baden-Powell, uma carta de
1948, intitulada “Podando Rosas”. ROBSON diz que essa composição do Conselho, marcada
pela grande dificuldade de atravessar uma pandemia, foi também essa grande dificuldade
que talvez tenha lhes fortalecido, e fazendo uso das palavras do fundador Baden-Powell,
talvez a poda, talvez a reflexão interna, o passo para trás para preparar o passo à frente, tenha
que ser uma convicção a qual devam se agarrar com força. Citando o mineiro Beto Guedes,
ROBSON diz que vamos precisar de todo mundo, pois um mais um, sempre é mais que dois.

Salienta que mais do que nunca será preciso que caminhemos para o mesmo rumo e
tenhamos a ciência do quão necessário vai ser o papel de todos nessa “primavera da paz”.
Que juntos olhemos para o jardim que irá florescer e contamos com todos para isso.
Agradece a todos pela convivência nem sempre consensual, com as diferenças que
engrandecem, e que os conselheiros que permanecem, cuidem para que o jardim que se
renova amanhã, com todos aqueles que são escoteiros de coração, possam florescer um
amanhã melhor, pois amanhã será um lindo dia, apesar de tanta coisa que a gente tem.
MARK, concordando com as palavras dos que o antecederam, não poderia deixar de
agradecer a cada um dos conselheiros e representantes de área que estão deixando o
Conselho neste momento. Registra a felicidade de ter encontrado nesse caminho, além de
MUSSIO e MAGU que já conhecia, pessoas como ROMEU, RENATO, ISABELLY, FRED, THIAGO
e CHRISTIAN. Agradece imensamente a oportunidade e permanece à disposição dos amigos
no que puder contribuir. MACEDO registra que não poderia deixar de agradecer por todo o
apoio e trabalho que os conselheiros fizeram em nome da nossa instituição. Agradece a cada
um que deu a oportunidade da convivência, não podendo deixar de nominar o grande amigo
ROMEU, MUSSIO, ADRIANO, ISABELLY, RENATO, FRED, CHRISTIAN, THIAGO e os
representantes de área ILKA e RAFAEL e os jovens líderes que ainda permanecerão um
pouco mais no Conselho. Agradece a todos pela contribuição aos Escoteiros do Brasil.
Não havendo mais manifestações, ISABELLY agradece a participação de todos, esperando
que amanhã tenhamos uma Assembleia Nacional com boa participação dos nossos
associados e que continuemos a construir um mundo melhor. A pedido do MUSSIO,
ISABELLY faz uma foto dos presentes à reunião, puxa os parabéns para MUSSIO e RAFAEL e
encerra os trabalhos às 13h58min.
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